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1.-Assegurança Accidents. Legislació.
1.1-Legislació.
Real Decreto 849/1993 de 4 de juny:
“ La conveniencia de garantizar a los deportistas titulares de licencias federativas un
contenido suficiente de este seguro hace necesario fijar unas prestaciones mínimas que
deben quedar cubiertas por las entidades aseguradoras”

1.-Assegurança Accidents. Legislació.
1.1-Legislació.
DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol. Llei de l'esport. Article 62.
“Als efectes legals que corresponguin, i atesos els beneficis que en puguin derivar, la
pràctica de l'activitat física i de l'esport s'ha d'acreditar mitjançant una llicència esportiva,
d'acord amb el que s'estableixi per reglament. Aquesta llicència ha d'incloure, com a
mínim, una cobertura que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil
adequada als riscs que comporti l'activitat, i l'assistència sanitària, sempre que
l'esportista no acrediti tenir protegides les contingències per mitjà d'una altra
assegurança. El reglament ha de preveure les llicències temporals, que han de tenir en
compte el temps de durada i el risc de l'activitat esportiva per a la qual se sol·licita.”

1.-Assegurança Accidents. Legislació.
1.1-Legislació.
DECRET LEGISLATIU 56/2003, de 4 de febrer. Activitats físico-esportives al medi
natural. Article 7.
“Tenir contractada una pòlissa d’assegurances d’accidents personals per a les persones
practicants de les activitats fisicoesportives, que cobreixi les despeses de curació, rescat i
trasllat fins a 6.000 euros per víctima i un capital mínim per víctima de 3.000 euros en cas
de mort i 6.000 euros en cas d’invalidesa.”

1.-Assegurança Accidents. Legislació.
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1.-Assegurança Accidents. Cobertures.
1.2-Cobertures
QUI?
Tindran la condició d’assegurat els esportistes inscrits en l’activitat esportiva que estem
assegurant a la pòlissa.

QUÈ?
Cobreix les lesions accidentals traumàtiques que succeeixin durant la realització de
l’activitat que estem assegurant a la pòlissa.

COM?
Complint les garanties i capitals pactats entre les parts.

1.-Assegurança Accidents. Cobertures.
1.2-Cobertures
Mort per accident

6.010€

Incapacitat permanent
Segons barem per acc.

12.020€

Assistència Sanitària
En centres concertats

Il·limitada

Material pròtesis i ulleres,
Aparells acústics, ortopèdia

1.200€

Op. Salvament i transport
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2.-Assegurança de Responsabilitat Civil. Legislació.
2.1-Legislació.
DECRET 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en
matèria d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures
d'assegurances. Article 7.
Es modifica l’apartat 9 de l’article 11 del Decret 70/1994, de 22 de març, pel qual es
regulen les federacions esportives catalanes que queda redactat de la manera següent:
"11.9 Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga a la persona
física o jurídica organitzadora a subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant les seves persones
practicants o usuàries no federades, públic assistent i terceres persones amb uns capitals
mínims de 600.000 euros per sinistre i de 150.000 euros per víctima."

2.-Assegurança de Responsabilitat Civil. Legislació.
2.1.1-Legislació Entitats / Associacions.
DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Disposició addicional segona. Assegurament de les activitats esportives.
“Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les
entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o
jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreix i el risc
de l'activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de
600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d'aquesta
disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants i d'altres
intervinents.”

2.-Assegurança de Responsabilitat Civil. Legislació.
2.1.1-Legislació Entitats / Associacions.
Definició de Responsabilitat Civil:
La responsabilitat civil és l'obligació que recau sobre una persona de reparar el mal que
ha causat a un altre, sigui en naturalesa o bé per un equivalent monetari, habitualment
mitjançant el pagament d'una indemnització de perjudicis.
Tot i que la persona que respon sol ser la causant del dany, és possible que es faci
responsable a una persona diferent de l'autor del dany, cas en el qual es parla de
«responsabilitat per fets aliens», com passa, per exemple, quan als pares se'ls fa
respondre dels danys causats pels seus fills o al propietari del vehicle dels danys causats
pel conductor amb motiu de la circulació.

2.-Assegurança de Responsabilitat Civil. Legislació.
2.1.2-Legislació Professionals.
LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. Article 11
Assegurança de responsabilitat civil.
L’exercici de les professions regulades per aquesta llei requereix la contractació
prèvia d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització pels danys que es puguin causar a tercers en la prestació dels
serveis professionals, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 7/2006,
del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
S’han d’establir per reglament els continguts mínims de les pòlisses de
responsabilitat civil.

2.-Assegurança de Responsabilitat Civil. Legislació.
2.1.2-Legislació Professionals.
DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Disposició addicional tercera. Assegurança dels professionals esportius.
“El contingut mínim de les pòlisses de responsabilitat civil que han de contractar els
professionals de l'esport regulats en la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de
l'esport, serà de 150.000,00 euros.“

2.-Assegurança de Responsabilitat Civil. Legislació.
2.1.3-Legislació Directius.
Reial Decret 58/2010. Article 142. Drets dels directius:
e) Ser assegurats a través de les seves entitats esportives contra els riscos d’accident i de
responsabilitat civil que es derivin directament de l’exercici de la seva activitat.

Reial Decret 58/2010. Article 143. Obligacions dels directius.
Reial Decret 58/2010. Article 144. Principi d’actuació dels directius.
b) L'assumpció lliure i voluntària de les responsabilitats inherents al càrrec directiu exercit.
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2.- Assegurança de Responsabilitat Civil. Cobertures.
Definició de Responsabilitat Civil.
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
SECCIÓN OCTAVA
Seguro de responsabilidad civil
Artículo 73
“Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites
establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del
asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por
un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el
asegurado, conforme a derecho.”

2.- Assegurança de Responsabilitat Civil. Cobertures.

FETS

DANYS

INDEMNITZACIÓ
RECLAMACIÓ

CULPA /
RESPONSABILITAT

2.- Assegurança de Responsabilitat Civil. Cobertures.
2.2.1-R.C. Entitats / Associacions.
Responsabilitat Civil Explotació (Cobertura mínima: 600.000,00 euros (150.000,00 euros per
sinistre)). Entenent-se per tal la que l’Assegurat hagi d’afrontar com a conseqüència directa del
desenvolupament de la seva activitat com a Club i en particular:
· L’organització dels actes habituals previst en els Estatuts o d’aquells altres resultants del
compliment de les finalitats de la Federació/Club.
· La utilització del local i de les seves instal·lacions per a activitats pròpies de la Federació/Club.
· L’actuació dels seus empleats, en l’acompliment de la seva comesa laboral.
· L’organització i manteniment de serveis de seguretat i vigilància i socials i recreatius per al
personal.
· L’arrendament a tercers, de locals o salons per a exposicions, convencions, banquets i certàmens
de similar índole.
· L’organització d’actes i proves Esportives realitzades en les instal·lacions destinades al
desenvolupament de l’activitat objecte de l’assegurança.
· El subministrament d’aliments i begudes.
· La propietat, explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions esportives.

2.- Assegurança de Responsabilitat Civil. Cobertures.
2.2.1-R.C. Entitats / Associacions.
Responsabilitat Civil Immobiliària. Entenent-se per tal la derivada de:
a) la propietat d’edificacions i terrenys destinats al compliment o realització de les finalitats de la
Federació/Club.
b) la realització d’obres de manteniment o reforma de les edificacions.
Responsabilitat Civil Locativa. Entenent-se per tal la que per a l’Assegurat es derivés de la seva
condició d’arrendatari de les instal·lacions o recintes en què desenvolupi la seva activitat, enfront del
propietari de la mateixa.
Responsabilitat Civil Subsidiària. S’entén per tal la que l’Assegurat hagi d’afrontar, encara que no
directament, per actes de tercers en connexió amb la seva pròpia activitat, i, en concret.

Responsabilitat Civil Patronal. Entenent-se per tal la que per a l’Assegurat resulti de lesions o mort
sofertes per empleats al seu servei com a conseqüència d’un accident de treball.
Responsabilitat Civil Creuada. Entenent-se per tal la que per a l’Assegurat resulti de danys corporals
soferts per empleats de contractistes i subcontractistes de l’Assegurat

2.- Assegurança de Responsabilitat Civil. Cobertures.
2.2.2-R.C. Professionals.
Un professional és qui exerceix una professió (una ocupació o treball que
requereix de coneixements formals i especialitzats). Per convertir-se en
professional, una persona ha de cursar estudis (en general, terciaris o
universitaris) i comptar amb un diploma o títol que avali els coneixements
adquirits i la idoneïtat per a l'exercici de la professió.
Les reclamacions durant el desenvolupament de la seva activitat professional.
Què cobrim dels professionals?

Les reclamacions durant el desenvolupament de la seva activitat professional.

2.- Assegurança de Responsabilitat Civil. Cobertures.
2.2.3-R.C Directius.
·
·
·
·
·
·
·

Responsabilitat Civil dels Administradors i Alts Càrrecs.
Avanço de Despeses de Defensa judicial o extrajudicial.
Despeses de Publicitat.
Fiances Civils i Despeses de Constitució de Fiances Penals.
Reclamacions per Pràctiques Laborals.
Sancions Administratives.
Responsabilitat Tributària.
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3. DECRET 267/2016
DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18
anys.
Article 5
Assegurances
5.1 L'entitat organitzadora o l'entitat promotora de l'activitat ha de contractar, per a totes les persones
participants, una assegurança d'accidents personals amb les cobertures següents: per despeses d'assistència
sanitària, un mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un
mínim de 6.500 euros. En el supòsit de defunció d'una persona menor de 14 anys, l'assegurança s'ha de
destinar a cobrir les despeses de sepeli.
5.2 L'entitat organitzadora o l'entitat promotora ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per
cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat amb uns límits mínims d'indemnització de 300.000
euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.
5.3 En cas que l'entitat organitzadora o promotora de l'activitat estigués federada o formés part d'un moviment
o associació, poden ser aquestes federacions, moviments o associacions els que formalitzin els contractes
d'assegurances que preveuen els apartats 5.1 i 5.2.
5.4 En el cas dels casals esportius, de les estades esportives o campus esportius i de les rutes esportives, les
obligacions en assegurances són les que preveuen el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les
activitats fisicoesportives en el medi natural, i el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
Catalunya.
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4. Casos pràctics.
Cas 1:
Demanda a Club (com a subsidiari) per agressió a l’àrbitre per jugador del Club fora de les
instal·lacions i 45 minuts després del partit. Absolt el club.

Cas 2:
Nen es penja al travesser; es tomba porteria, absolta la professora d'educació física.
Condemna al director per no prendre les mesures de seguretat de subjecció de la porteria.
(Indemnitza la pòlissa de Responsabilitat Civil).
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 23-9-2004, nº914/2004, rec.2500/1998. Pte: Auger Liñan, Clemente.

Cas 3:
Impacte durant partit de futbol a classe d'educació física a una nena. Es falla que no
realitza cap imprudència la professora, al realitzar un partit mixta entre nens i nenes.
AP Las Palmas, sec. 5ª, S 6-7-2005, nº392/2005, rec.393/2005. Pte: García de Izaguirre, Mónica.

4. Casos pràctics.
Cas 4:
Impacte de pilota al cap provocant lesions en l'absència del professor. Fallen a favor del
professor i del centre degut que es considera una activitat quotidiana i normal l’ús de la
pilota en un centre escolar i que la presencia del professor no hagués evitat el sinistre.
TSJ País Vasco Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 10-3-2000, nº231/2000, rec.436/1996. Pte: Orue
Bascones, Begoña
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